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MENSAGEM DO PRESIDENTE

I ENCONTRO PARAIBANO
ZOOTECNISTAS DO CRMV/PB

DE

Domingos Lugo - presidente do CRMV/PB

Estamos chegando ao final de mais um ano
de muitas realizações em prol da Medicina
Veterinária e Zootecnia. Realizamos 04
cursos de Responsabilidade Técnica nas
cidades de Souza, Patos, João Pessoa e
Guarabira
e
01
curso
de
Responsabilidade Técnica Equestre em
Campina Grande.
O Programa Educação Continuada que tem
por objetivo o aperfeiçoamento profissional,
bem como a introdução de novas técnicas e
atualizações na área, em seu segundo ano,
trouxe renomados palestrantes
que
abordaram temas diversificados e sugeridos
pelos profissionais. As palestras aconteceram
em João Pessoa e em algumas cidades do
interior.
Tivemos o primeiro encontro de Zootecnista
promovido pelo CRMV, evento este, que
agrega as duas profissões albergadas em
nosso conselho e levanta a bandeira de
profissões seguras e responsáveis pela saúde
única de toda a sociedade.
O processo de reforma do Conselho teve
inicio e dentro em breve teremos uma sede
confortável e aparelhada para os desafios que
as duas profissões terão para o futuro
próximo. Apesar da crise e do aumento da
inadimplência, as contas do CRMV/PB estão
estáveis e auditadas pelo TCU.
Para crescer é preciso modernizar e
encontrar novos desafios em épocas de crise,
motivo pelo qual faz o serviço público
caminhar a passos lentos, mas sempre em
direção ao melhor para a sociedade, aos
animais e ao meio ambiente.
Em nome do CRMV/PB desejo a todos Boas
Festas!

O Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado da Paraíba (CRMV/PB)
através da Comissão Regional de Zootecncia
do CRMV/PB realizou no último dia 25 de
novembro o I Encontro Paraibano de
Zootecnistas do CRMV/PB na Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), em João
Pessoa/PB.
O presidente do CRMV/PB, Domingos Lugo,
apresentou uma análise comparativa, entre os
anos de 2016 e 2017, dos números de
profissionais Zootecnistas e Médicos
Veterinários inscritos, quantos deram baixa
em seus registros, quantos são responsáveis
técnicos registrados, as despesas do
Conselho, fiscalizações realizadas, bem como
a importância da arrecadação, pois sem
recursos não é possível fiscalizar, não é
possível funcionar de forma adequada,
concluiu ele.
A história da Zootecnia, as contribuições
deixadas pelos profissionais ao longo dos 50
anos da Zootecnia, Legislação 5.550, o legado
das Instituições, foram temas abordados pelo
presidente da Associação Brasileira de
Zootecnistas (ABZ), Zoot. Marinaldo Divino
Na ocasião Marinaldo fez um mapeamento
da ABZ desde a sua criação até o momento
atual, apresentou os projetos para 2018 e
ressaltou as contribuições dos profissionais na
área do agronegócio.
Divino parabenizou o Conselho pela
iniciativa e acredita que encontros como este
devem ser copiados por outros Estados,
uniformizando a distribuição das informações
e estabelecendo novos contatos profissionais,
finalizou ele.

Durante a mesa redonda intitulada O
Zootecnista e o Protagonismo: O que
podemos fazer para melhorar nossa
representatividade e atuação profissional? os
membros fizeram uma breve explanação
sobre a profissão em sua área de atuação e
depois responderam aos questionamentos
feitos pelos participantes, profissionais e
estudantes de Zootecnia. Um momento ímpar
durante o evento.
O encontro cumpriu com o seu
objetivo, tivemos a participação de vários
profissionais que atuam em diferentes
seguimentos, foram debatidos temas atuais
da zootecnia, foi um momento importante
para a classe, comemora o presidente da
comissão Wendell Lima, que lembra aos
profissionais a importância do seu registro
junto ao Conselho para exercerem legalmente
a sua profissão.
Wendell assumiu no dia 15 de dezembro o
cargo de conselheiro efetivo, para o triênio
2017/2020, do Conselho Federal de Medicina
Veterinária (CFMV).

PRESIDENTE DO CRMVPB EMPOSSA
MAIS UM CONCURSADO
O presidente do CRMV/PB, Domingos Lugo,
deu posse no dia 02 de outubro a mais um
concursado para compor o quadro de
funcionários efetivos.
Desde a realização do concurso público o
CRMV/PB já chamou quatro (04) aprovados no
concurso realizado em 08 de novembro de
2015.
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CRMV/PB REALIZA CURSOS DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA
EQUESTRE NO INTERIOR DO
ESTADO
O Conselho Regional de Medicina
Veterinária da Paraíba CRMV/PB realizou no
dia 08 de novembro o Curso de
Responsabilidade Técnica Equestre no
auditório da Uninassau em Campina
grande/PB.
O Méd. Vet. Domingos Lugo, presidente do
CRMV/PB, ministrou a palestra Valorização
Profissional e Responsabilidade Técnica,
onde ressaltou que ser Responsável Técnico
(RT) implica em muitas responsabilidades, a
exemplo de eventos equestres, o mesmo é
responsável do início a sua finalização. Ainda
durante a palestra Domingos explicou sobre
as anotações no livro de registros de RT do
evento, a importância de se conhecer as
normas que regem a área de atuação, fez
uma análise das principais irregularidades e
lembrou que o conceito de Saúde Única deve
estar presente em todas as ações, o de
proteger o meio ambiente, implementar as
normas de biossegurança e assegurar o bemestar animal.
Enquanto defesa é necessário entender de
saúde animal, saúde humana, segurança
alimentar e saúde econômica que está ligada
diretamente com a saúde social, explicou a
Méd. Vet. Késia Alcântara, fiscal estadual da
Agência de Defesa e Fiscalização
Agropecuária (ADAGRO-PE), durante a
palestra O Papel da Defesa Sanitária em
Eventos Equestres.
Saúde Única, tipos de documentos para o
controle de fiscalização, as áreas de atuação
da Defesa como propriedades rurais, trânsito,
indústria de comércio e em eventos, foram
temas discutidos durante a apresentação da
palestrante.
Sobre Bem-Estar
Animal tivemos
a
participação
dos
Médicos
Veterinários, Ubiratan Pereira e Cíntia
Ferreira. Ubiratan iniciou falando sobre o
papel do responsável técnico na promoção do
bem-estar animal nos eventos equestres e os
regulamentos que são aplicados nas
vaquejadas, esporte predominante no
Nordeste. Sobre a responsabilidade de ser
RT, o palestrante ressaltou que não é
somente assinar é preciso ter conhecimento
da legislação para atuar de forma correta e
eficiente.
Ainda na sua apresentação ele falou sobre a
estrutura física dos eventos de vaquejada,
como devem ser os currais, estacionamentos,

bebedouros para os animais, dentre
outros. O profissional deve agir com ética,
deve trabalhar com a sua área de
conhecimento
e
compreender
a
complexidade do evento como um todo,
finalizou Ubiratan.
Seguindo o mesmo tema a Méd. Vet.
Cintia Ferreira falou sobre o papel do juiz
de bem-estar animal na vaquejada, os
novos regulamentos e lembrou que o juiz e
o RT devem trabalhar em conjunto, em
benefício da sociedade, meio ambiente e o
bem estar animal.

09 DE SETEMBRO - DIA DO
MÉDICO VETERINÁRIO

Os boletos para pagamento da anuidade
2018 serão enviados para o endereço
cadastrado no Conselho. Você poderá
parcelar ou pagar à vista com descontos de
15% a 5%. Saiba mais através do nosso site
ou entre em contato com o CRMV/PB.

CRMV/PB REALIZA CURSOS DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM
GUARABIRA/PB.

O Dia do Médico Veterinário é celebrado
no dia 09 de Setembro e para homenagear
o profissional o CRMV/PB realizou a
Semana do Médico Veterinário, bem como
a campanha pelo reconhecimento
profissional na qualidade dos produtos e
serviços de origem animal.
A Semana do Médico Veterinário foi
marcada por palestras e debates durante o
o Curso de Responsabilidade Técnica e o
Programa Educação Continuada que
aconteceram entre os dias 05 e 06 de
setembro em João Pessoa.
Para a campanha foram criadas peças
para veiculação no site, rede social
(facebook), mala direta, spot e outdoor nas
cidades de Areia/PB e Patos/PB.

Atualização Cadastral
Mantenha-se atualizado através
do email registro@crmvpb.org.br
ou pelo telefone (83) 3222-7980.

O Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado da Paraíba (CRMV/PB)
realizou o Curso de Responsabilidade
Técnica (RT) no dia 23 de outubro de 2017,
na cidade de Guarabira/PB.
Responsabilidade Técnica – Normas e
Procedimento e Ética na Responsabilidade
Técnica e Casos Jurídicos foram temas das
palestras ministradas pelo presidente do
CRMV/PB, Domingos Lugo. Durante a sua
apresentação Domingos falou sobre
atuações do RT, laudo informativo, principais
irregularidades, carga horária, a importância
de se conhecer o código de ética das
profissões de Médico Veterinário e
Zootecnista dentre outros.
A Méd. Vet. Valéria Cavalcanti, presidente
da Comissão Regional de Saúde Pública
Veterinária e Segurança dos Alimentos do
CRMV/PB, ministrou a palestra sobre a A
Atuação do RT nas Áreas de Alimentos, onde
abordou assuntos como rotulagem,
acondicionamento de alimentos, análise dos
produtos de origem animal, mostrando a
importância dos profissionais Médico
Veterinário e Zootecnista nesse setor.
O CRMV/PB realizou quatro cursos de RT
durante o ano de 2017. As cidades foram
Patos, Sousa, João Pessoa e Guarabira.
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CRMV/PB EM NÚMEROS
ESTATÍSTICAS DE 2017

FISCALIZAÇÃO 2017

PROFISSIONAIS INADIPLENTES 2017

dados até Nov17

dados Nov17

87

137

PESSOA JURÍDICA
916/364

40%

ZOOTECNISTAS
154/58

733

37%

MÉDICOS
VETERINÁRIOS
992/183
FISCALIZADAS 81,63%

18,44%

CONSTATADAS 15,26%

IRREGULARES 9,69%

RTs INSCRITOS POR PROFISSÃO

PROFISSIONAIS ATIVOS

dados Nov17

dados Nov2017

2
154
ZOOTECNISTAS
161

221
1020
MÉDICOS VETERINÁRIOS
992

MÉDICOS VETERINÁRIOS 22%

2017

ZOOTECNISTAS 1,3%

2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
dados Out17

R$ 792.409,00
DESPESAS
R$ 649.821,00

R$ 934.149,00
ARRECADAÇÃO
R$ 976.625,00

2017

2016

Página 04

CRMV/PB: AÇÕES E PARTICIPAÇÕES

A Méd. Vet. Débora Rochelly, presidente da
CRASMA, representou do CRMV/PB na reunião
com a SEMAM/João Pessoa, que aconteceu no
dia 05 de outubro. Estavam presentes Jair
Azevedo, Abelardo Jurema Neto e Djalma
Pereira de Castro Filho.

Méd. Vet. Glenison Ferreira, membro da
CRASMA, participou do II Fórum das Comissões
Nacional e Regionais de Animais Selvagens do
Sistema CFMV/CRMVs, realizado em Brasília
entre os dias 06 e 08 de novembro.

O assessor jurídico do CRMV/PB participou do XI
Encontro de Assessores Jurídicos do Sistema
CFMV/CRMVs, que foi realizado nos dias 23 e 24
de novembro em Brasília/DF.
A Méd. Vet. Valéria Cavalcanti, presidente da
Comissão Regional de Saúde Pública
Veterinária e Segurança dos Alimentos do
CRMV/PB, participou do VIII Fórum das
Comissões Nacional e Regionais de Saúde
Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs
realizado entre os dias 19 e 21 de setembro em
Brasília (DF).

Palestra sobre Introdução a Medicina do Coletivo
realizada na UFPB/Areia, no dia 17 de outubro, pela
Comissão Regional de de Saúde Pública
Veterinária e Segurança dos Alimentos do
CRMV/PB.

Presidente da CRASMA, Méd. Vet. Débora
Rochelly, no II Fórum das Comissões Nacional e
Regionais de Meio Ambiente do Sistema
CFMV/CRMVs realizado entre os dias 24 e 26 de
outubro
em
Brasília.

A direita Domingos Lugo e o conselheiro do CFMV,
Wendell Lima, representante da Paraíba, durante
a solenidade de posse para a a gestão 2017-2020
do CFMV, realizada no dia 15 de dezembro em
Brasília-DF.
Participação da CRASMA/CRMV/PB durante a
4a. Edição do Sky Heróis, evento beneficiente
alusivo ao dia das crianças, realizado em João
Pessoa/PB, no dia 12 de outubro.

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba – CRMV/PB
Praça Pedro Gondim, 127 – Torre – João Pessoa-PB / 58040-360
Telefone: (83) 3222-7980 - crmvpb@crmvpb.org.br
Expediente: Segunda à Sexta das 12h às 18h

